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Raipen palsta 
 
 
Sään suhteen vaihteleva kesä on 
ohitse ja edessä on tapahtumarikas 
syksy. 
 
Pirkan Hölkkä ja syyskokous; siinä 
on 2 yhdistyksen kannalta tärkeintä 
syksyn tapahtumaa. 
 
Pirkan Hölkkä vaatii reilun sadan 
talkoolaisen muutaman tunnin (joil-
lakin on talkoita jopa kolmena 
päivänä) panoksen onnistuakseen. 
Tähän asti joka vuosi 47 vuoden 
ajan tuo on onnistunut hyvin. Toivot-
tavasti tänäkin vuonna saamme jou-
kon yhteen ja hölkän onnistumaan. 
 
Yhdistyksen syyskokous on loka-
kuussa Taivalpirtillä (kutsu kokouk-
seen ja esityslista toisaalla tässä 
lehdessä). Kokouksessa päätetään 
ensi vuoden budjetista, toiminta-
suunnitelmasta ja toimihenkilöistä. 
Lisäksi yhdistyksen puheenjohtajan 
valinta vuosiksi 2018 ja 2019 on 
esityslistalla. 
 
Puheenjohtajaehdokkaat voivat il-
moittautua etukäteen jollekin johto-
kunnan jäsenelle (yhteystiedot leh-
dessä). Minulla tulee 18 vuotta 
täyteen puheenjohtajana, joten olisi-
kohan jo aika vaihtaa? 
 
Syysterveisin Raimo 
 
 
  

TAPAHTUMAT 
 

Tampereen Taivaltajat ry:n tiedotuslehti 
45. vsk. No 4/2017, 20.9.2017 
 
Päätoimittaja: Anna-Maija Rae 
Toimitus:Tapani Jantunen 
Taitto: Anna-Maija Rae 
 
Ilmoitushinnat vuonna 2017: 
1/1 sivua 140 € 
1/2 sivua 80 € 
1/4 sivua 55 € 
Rivi-ilmoitus 1-palstaisella sivulla: 
45 mm 44 € 
25 mm 22 € 
Rivi-ilmoitus 2-palstaisella sivulla: 
45 mm 22 € 
22 mm 11 € 
Toistuvien ilmoitusten hinnasta voidaan 
neuvotella. 
 
No 1/2018 ilmestyy 20.12,2017. AINEISTO 
PÄÄTOIMITTAJALLE VIIMEISTÄÄN 
20.11.2017 
 
ISSN 1238.0040 
 

TAMPEREEN TAIVALTAJAT ry. 
 
Kuntoliikunta- ja retkeily-yhdistys 
Suomen Latu ry:n jäsenyhdistys 
 
Toimisto-Kerhohuone 
Kortelahdenkatu 10-12 
33230 Tampere 
puh. 03 214 5231 
taivaltajat@gmail.com 
Avoinna keskiviikkoisin  
kello 17.00-18.30. 
Muina aikoina viestin voi jättää vastaajaan tai 
lähettää sähköpostia osoitteeseen 
taivaltajat@gmail.com 
  
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
puh. 040 837 6269 
  
Jäsenmaksu vuonna 2017: 
perhejäsenmaksu  30 € 
yhden jäsenen maksu 22 € 
nuorisojäsen, alle 19 –vuotias 11 € 
toisen latuyhdistyksen jäsen 15 € 
yhteisöhenkilöjäsenyys 27 € 
 
Kansikuva ja kannen taitto: 
Tapani Jantunen 
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TAPAHTUMAKALENTERI 
 

Aamun askeleet  
Joka kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina kello 8.00 Keskustorilta 
Vanhan kirkon edestä. Tavoitteena kävellä noin 20 kilometriä. 
 

Lentopalloa  
Lentopallo jatkuu sisävuoroina keskiviikkona 23.09.2017 kello 19:00 alkaen 
joka keskiviikko.  Paikka on entinen Pirkanmaan Ammattikoulu, nykyinen 
Tredu, Koivistonkylässä. Sivu 19. 
 

 

22.-24.9. Viikonloppuretki Isojärvelle, sivu 19. 
 

1.10. Pirkan Hölkkä, sivu 15. 
 

8.10. Talkoohölkkä, sivu 15. 
 

7.-8.10. Hämeen latualueen syystapaaminen ja -kokous, sivu 23. 
 

13.-15.10. Polkujen tamppausta Kintulammin retkeilyalueella, sivu 17. 
 

14.10. Taivalpirtin syystalkoot, sivu 5. 
 

15.10. Muumien seikkailupäivä Taivalpirtillä, sivu 16. 
 

16.10. Ruskaretken kuvailta, sivu 20. 
 

22.10. Yhdistyksen syyskokous Taivalpirtillä, sivu 4. 
 

6.11. Ensimmäinen suomalaisnaisten retki yli Grönlannin, sivu 17. 
 

9.11. Vuoden retkikuvat, sivu 20. 
 

13.11. Hiihtopäivystysilta, sivu 18, 
 

18.-19.11. Myöhäissyksyn retki Sastamalan Ritajärvelle, sivu 21. 
 

20.11. Retkiluisteluilta Kerholla, sivu 22. 
 

25.11. Latupohjan kunnostustalkoot, sivu 19. 
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SYYSKOKOUSKUTSU 
 
Tampereen Taivaltajat ry:n johtokunta kutsuu Sinut sääntömääräiseen 
syyskokoukseen. Syyskokous pidetään Taivalpirtillä sunnuntaina 22.10 
2017 kello 13:00 alkaen. Kahvitarjoilu!  
 

Ohessa on syyskokouksen esityslista. Tule päättämään yhteisistä 
asioistamme!  
 

Omat pyyhkeet ja uimapuvut mukaan - luvassa on kokouksen jälkeen 
uimapukusauna! 
 
ESITYSLISTA 
 

1 Kokouksen avaus 
2 kokouksen järjestäytyminen 

2.1 puheenjohtajan valinta 
2.2 sihteerin valinta 
2.3 pöytäkirjan tarkastajien valinta 
2.4 ääntenlaskijoiden valinta 

3 kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 esityslistan hyväksyminen 
5 vuoden 2018 toimintasuunnitelma 
6 vuoden 2018 jäsenmaksut 
7 vuoden 2018 talousarvio 
8 palkkioista ja kulujen korvaamisesta päättäminen 

8.1 tilintarkastajien palkkiot 
8.2 johtokunnan jäsenten palkkiot 
8.3 puhelinkulujen korvaaminen 
8.4 oman auton käytön korvaaminen 

9 yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuosille 2018-2019 
10 johtokunnan jäsenten lukumäärä 
11 johtokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten 

tilalle 
12 kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta 
13 jaostojen, toimikuntien, työryhmien sekä Taivalpirtin isännän 

ja emännän valinta 
14 Suomen Ladun kokousedustajien valinta 
15 kokouskutsujen julkaiseminen 
16 muut kokoukselle esitetyt asiat 
17 tiedotukset 
18 kokouksen päättäminen 
 
Tampereen Taivaltajat ry, johtokunta 
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Muistellaan Taivalpirtin kesää 
 

Kalastuskilpailu 
 

Vuosittainen mato-onkitapahtuma pidettiin kesäkuun alussa Taivalpirtillä. 
Keli oli hieno, mutta kala ei syönyt kovin hyvin. Voittajat löytyivät silti 
selvästi. Kalastajia oli nuorten sarjassa 3 ja yleisessä sarjassa 11. Kaloja 
tuli yhteensä 78 kpl. 
 

Nuoret:  
 

Aarne Sainio, 11 vuotta, 8 kalaa 
Säde Röytiö, 5 vuotta, 2 kalaa 
 

Yleinen sarja: 
 

Eniten kaloja: Raimo Raevaara, 24 kalaa  
Isoin kala: Aarre Rytkönen 
Pienin kala: Tenho Juntunen 

 

 

HUOMIO HUOMIO HUOMIO!! 
 

Taivalpirtin syystalkoot! 
 

14.10. kello 9.00 kokoonnumme Taivalpirtille syystalkoisiin. 

Talkootyönä on Taivalpirtin alueen talvikuntoon laitto 

sisältäen paljon erilaisia tehtäviä. Kaikille kyllä löytyy jotakin 

hommaa. 

Aloitamme talkoopäivän aamukahvilla ja päätämme päivän kello 

kolmen aikoihin. Välissä nautimme keittolounaan ja 

päiväkahvit. 

Talkoiden jälkeen on mahdollisuus uimapukusaunaan ja 

nuotiokahvien nauttimiseen. 
 

Tervetuloa talkoisiin toivottavat Taivalpirtin kunnosta 

vastaavat. 
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Nuku yö ulkona –tapahtuma  

 

Kansallinen Suomen Ladun ideoima Nuku yö ulkona –tapahtuma järjes-
tettiin Taivalpirtillä 17.-18.6 retkeilyjaoston toimesta. Tuolloin oli yksi tämän 
kesän parhaimmista kesäpäivistä, aurinko paistoi ja alkukesän vihreys oli 
täydellinen. Saunoimme, uimme ja vietimme iltaa nuotiolla. Ja ”kukuimme” 
käen kanssa puolille öin, nukuimme lyhyen pimeän hetken, kuka teltas-
saan, toinen rankisessa ja kolmas riippumatossa. Tapahtumaan osallistui 
yhteensä 17 retkeilijää. 

 

 

EA:n perinteinen matonpesupäivä oli 3. heinäkuuta 
 

 

Puhdasta tulee…                Mattotanssi korvaa mankelin.., 
 

Kuvat: Arja Pekkarinen 
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Naltiotunturi on Itäkairan harvoja näköalapaikkoja.  

 

Retkeilyä Ylä-Kemijoen maisemissa 

 

Tampereen Taivaltajien Suomi 100 -juhlavuoden melontaretki suuntautui 
Ylä-Kemijoelle 17.-24.7. Mukana oli 12 melojaa, kuusi avokanoottia ja 
kolme kajakkia. Avokanooteista kaksikkoja oli puolet ja yksikköjä puolet, 
kajakit olivat kaikki yksikköjä. Reitti kulki eri teitä Tampereelta Kemihaaran 
Lomaan, jonka saunan rannasta laittauduimme vesille. Kemihaarasta 
nousimme ensin ylävirtaan Naltiojoen autiotuvalle, jossa pidimme 
luppopäivän. Päivän ohjelmassa oli muun muassa Naltiotunturin huiputus. 
Naltiojoelta palasimme takaisin Kemihaaraan, josta huoltotauon jälkeen 
jatkettiin kohti noin 80 kilometrin päässä sijaitsevaa Martin kylää. Perillä 
Martissa olimme seuraavana sunnuntaina. 
 

Kemijoki on Suomen pisin joki. Kemihaaran Loma on entinen raja-
vartioasema. Se sijaitsee paikassa, jossa Kemijoki haarautuu useaksi 
latvahaaraksi: Kemihaaraan, Keskihaaraan ja Naltiohaaraan. Viimeksi 
mainitusta erkanee ylempänä vielä Vierihaara. 
 

Taivaltajat ovat aikaisemmin käyneet tutustumassa joen latvavesiin 
melomalla Kemihaaraa pitkin ylävirtaan ja sieltä alas Martiin. Nyt 
tutustuimme Naltiohaaraan, joka virtaa Kemijokea kohti Korvatunturin 
suunnasta. 
 

Naltiohaara virtaa UKK-puiston Nuorttin erämaaosassa, Itäkairana tunne-
tulla alueella. Soiden ja metsien muodostama mosaiikki on kooltaan laaja, 
ja sieltä löytyy vain pari merkittävämpää tunturia: Korvatunturi ja 
Naltiotunturi. Korvatunturi lienee Saanan ohella Suomen helpoiten 
tunnistettavia tuntureita, sillä sen muoto on poikkeuksellisen vuorimainen ja 
terävä. Rajavyöhykkeellä sijaitseva Korvatunturi hallitsee alueen maisemaa 
ja toimii oivallisena maamerkkinä. Osa aikaisemmin paikalle saapuneista 
ryhmäläisistä kävi rajavyöhykeluvan turvin polkupyörillä tutustumassa 
Korvatunturiin ennen melontaretken alkamista.  
 

Melontaretki alkoi Kemihaarasta, jonne kokoonnuimme maanantai-iltana. 
Iltapalan, saunan ja yöpymisen jälkeen laittauduimme vesille aamulla. 
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Saunan  rannassa pakattiin  kanootit ja kajakit harmaassa, mutta  asteittain 
kirkastuvassa säässä. Vesille laittauduimme aamupäivän aikana. Vuolaana 
virtaava Naltiohaara näyttäytyi kartalla jokena, jonka ainoa koskipaikka oli 
merkitty Kemihaaran Loman yläpuolisen mutkan kohdalle. Kartan 
perusteella helpon näköinen joki oli kuitenkin vuolas ja matala, vaikka vedet 
olivatkin korkealla viime päivien sateiden jäljiltä. Mataluus hankaloitti 
melontaa melan tökkiessä pohjaan yhtenään. Joki oli kuitenkin viehättävä, 
metsien ja soiden lomassa virtaava avorantainen erämaajoki. Perille 
Naltiohaaraan pääsimme noin viiden tunnin melomisen, sauvomisen, 
lykkimisen ja liinaamisen päätteeksi.  

Naltiohaaran melonta ylävirtaan vaati voimia mutta palkitsi maisemillaan.  
 

Naltiojoen tuvan ympäristöön teimme perusleirin. Autiotupa itsessään on 
sympaattinen kamiinalla ja kaasuliedellä varustettu 1955 rakennettu 
entinen paliskuntain yhdistyksen aitavahtien kämppä, joka on peruskorjattu 
1993. Viileässä hirsituvassa oli mukava syödä illallista ja aamiaista 
suojassa paarmoilta ja sääskiltä, joista tosin lähinnä ensinmainittuja oli 
päivän lämpiminä tunteina paljon. Tuvan ympäristössä vietimme 
luppopäivän, jolloin  
osa ryhmästä kävi reippailemassa Naltiotunturin huipulle aurinkoisessa 
poutasäässä.   
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Naltiotunturin polku ylittää Naltiojokivarressa komean rakkakivikon.  
 

Kivinen Naltiotunturi oli pahimmillaan hankalakulkuinen, mutta help-
pokulkuinen lakiosa tarjosi upeat maisemat ympäröivään metsä- ja 
tunturierämaahan. Horisontissa kohoavan Korvatunturin lisäksi maisemasta 
erottuivat Nuorttin kanjonin reunavaarat, Värriön tunturit sekä Kemihaaran 
erämaassa sijaitseva Uittipiekan ja Sorvortantunturin harjanne. Suomen 
puolen Saariselkä peittyi tosin sadepilven taakse, mutta Venäjän 
Saariselän huiput näyttäytyivät kirkkaina rajan takana, kuten myös 
kauempana idässä siintävä Montshetundran tunturialue runsaine 
lumiläikkineen.  
 

Naltiojoen tuvalta suuntasimme alavirtaan kohti Kemihaaran Lomaa, jossa 
nautimme lounaan ja päiväsaunan. Harmaaksi muuttuneessa kelissä 
meloimme Kemihaarasta viitisentoista kilometriä alavirtaan 
Kaakkurikonelon tulipaikalle, jonne leiriydyimme hienon hiekkaisen 
rantatörmän päälle. Tulipaikan keittokatos tarjosi mukavan sadesuojan 
iltaisen sadekuuron ajaksi. Lähimaastoissa kävimme iltasella 
bongailemassa muun muassa törmäpääskyn pesiä sekä hauskan näköisiä, 
tulvavesien hiekkaan synnyttämiä hiidenkirnuja.  
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Perjantaiaamun valjetessa aloitimme päivän reippailemalla noin kilometrin 
päässä sijaitsevalle Kuttusojan porokämpälle. Paliskunnan huoltamalla 
tuvalla oli juuri polttopuuhuolto käynnissä, joten pääsimme jututtamaan 
myös paikallisia. Vieraskirjan perusteella yllättävän suosittu tupa sijaitsee 
helppokulkuisella kankaalla, ainoastaan Kuttusojan ylitys meinasi tuottaa 
päänvaivaa, kunnes löysimme ylityskelpoisen siltarakennelman.  
 

Tuvalta palattuamme pakkauduimme kanootteihin ja suuntasimme 
alavirtaan. Sorvortanjokisuulla kävimme urheilemassa vuolaassa virrassa 
palan matkaa ylävirran suuntaan, mutta pidemmälle eteneminen olisi 
vaatinut sauvomista. Sauvoimet oli kuitenkin jätetty autoille Kemihaaraan, 
joten jatkoimme Kemijokea alavirtaan. Sorvortanjoki virtaa Kemihaaran 
erämaassa, ja sen latvoilta löytyy Uittipiekan saunallinen autiotupa.  
 

Perjantaista tuli lopulta retken pisin melontapäivä, kilometrejä kertyi 
melkein kolmekymmentä. Aiottu leiripaikka Lattunassa ohitettiin nimittäin 
vahingossa; jonon viimeisenä melonut huomasi tulipaikan, mutta liian 
myöhään, sillä muut olivat jo edenneet vuolaassa virrassa seuraavaan 
suvantopaikkaan. Matkaa päätettiin jatkaa eteenpäin, kohti parin kilometrin 
päässä sijainnutta tien varren levikettä. Se osoittautui kuitenkin liian 
hankalaksi paikaksi leiriytymiseen, joten jatkoimme vielä Ruuvaojan sillan 
kupeeseen, jonne lopulta leiriydyimme.  
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Ruuvaojan sillanpieleen tehty leiri herätti värikkyydessään ohikulkijoiden huomion.  

Ruuvaojalla meistä muodostui nähtävyys, sillä tulipaikan viereistä siltaa 
ajavat autoilijat hiljensivät säännöllisesti tervehtimään ja muutamat jopa 
juttusille. Kirkasväriset kanootit ja kajakit sekä telttaleiri toivat muuten 
harmaaseen maisemaan valopilkun, joka herätti huomiota.  
 

Ruuvaojalta alkoi retken koskiosuus, jonka meloimme lauantaina. Kosket 
ovat etupäässä nivoja tai I-luokan koskia. Vaativimmat kosket, Nuorakoski 
ja Myllykoski, olivat luokitukseltaan I+. Näissä + koostui lähinnä siitä, että 
koskissa oli aika paljon kiviä väisteltävänä. Vesi oli kuitenkin edelleen 
korkealla, mikä helpotti melontaa, ja kosket olivat suurelta osin nautittavia 
melottavia, ja sopivan pitkiäkin. Koskiosuuden alaosalla leiriydyimme 
Pahtakosken nuotiopaikalle, jossa kolme päivää jatkunut harmaan kolea 
keli vaihtui vihdoin aurinkoiseksi illaksi.  
 

Melontaretken viimeinen osuus Pahtakoskelta Marttin melottiin 
sunnuntaiaamuna reilussa tunnissa. Virta oli edelleen vuolas, ja kosket 
mukavia laskea. Aisarinkonelon tulipaikalla kävimme ihmettelemässä hyviä 
telttapaikkoja, mutta jatkoimme pian Marttiin, jossa kylän halki virtaava 
Kemijoki muodostaa mukavan nivan. Saimme siis vielä viime metreille asti 
nauttia virtaavasta vedestä, kunnes lopulta Martin sillan kupeessa 
rantauduimme auringonpaisteessa. Samaan aikaan kun saavuimme 
Marttiin, saapui myös lämmin kesäsää, ja mittari kipusi nopeasti yli 20 
asteen. Martissa pidimme lounastauon, minkä jälkeen autonkuljettajat 
lähtivät taksilla hakemaan Kemihaarasta autojaan, muiden jäädessä 
purkamaan tavaroitaan. Paluumatkalle Martista Tamperetta kohti päästiin 
vihdoin iltapäivällä kolmen jälkeen, kuka mitäkin reittiä.  

Kemijoen yläosa on vuolasta ja tasaisesti virtaavaa erämaajokea.  
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Retki oli onnistunut. Mukana oli runsaasti kokeneita melojia, mutta myös 
jokiretkeilyn ensikertalaisia. Itse kokeilin ensimmäistä kertaa virtaavassa 
vedessä sauvomista ja havaitsin sen oivalliseksi tavaksi nousta ylävirtaan. 
Säät eivät ehkä olleet parhaimmasta päästä, mutta toisaalta, koleus vei 
sääsket ja paarmat, joten saatoimme nauttia suhteellisen vaivattomasta 
kesäretkeilystä. Melonnan ohessa teimme runsaasti kasvi-, lintu- ja 
kalahavaintoja. 
 
Teksti ja kuvat: Pasi Talvitie 
 
 
 

Hätäensiapu/SPR-EA1 – kertauskurssi 
 
 

 
Kuva: Martti Mäkelä 
 
 

Lauantaiaamuna 26.8.2017 Taivalpirtillä kokoontui joukko innokkaita 
ensiaputaitojen kertaajia ja muutama ihan ensikertalainenkin. Tarkemmin 
sanottuna meitä oli paikalla 11 opiskelijaa. Harmillisesti kaksi ennakkoon 
ilmoittautunutta oli joutunut perumaan osallistumisensa sairauden takia. 
 

Kurssin opettajina toimivat ensiavun ja terveystiedon opettaja Paula 
Heinola ja lääkintämestari evp Martti Mäkelä, joiden opastuksessa 
kävimme läpi hätäensiavun perusteita, haavojen sitomista, tavallisimpia 
sairauskohtauksia ja palovammoja. Jokaiseen EA-kurssiin liittyy tietysti 
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myös Anne-nukelle annettava paineluelvytys ja tekohengitys suusta-
suuhun menetelmällä. Tässä tilanteessa saimme opetella myös 
defibrillaattorin käyttöä. ”Defin” tai nyt virallisesti nimetyn Sydäniskurin 
käytön opettelu oli todella hyödyllinen ja poisti monta laitteen käyttöön 
liittyvää ennakkoluuloa. 
  

Sateisen sään vuoksi kävimme teoriaosuutta ja joitakin harjoituksia läpi 
tunnelmallisessa pirtissä, jossa virisi keskustelua lähes joka aiheesta ja 
välillä aiheen vierestäkin. Iltapäivällä teoriaosuuden jälkeen siirryimme ulos, 
koska saimme nyt nauttia auringonpaisteesta sadekuurojen välissä. Pirtin 
ympäristöön oli kurssilaisille tehty viisi rastia, joissa meidän piti hoidella 
metsässä jalkansa loukannutta marjastajaa, hukkunutta henkilöä (Anne-
nukke), saunassa kuuman veden aiheuttamaa palovammaa, tajutonta 
retkeilijää ja kirveellä jalkansa telonutta henkilöä.  Harjoitukset oli tehty niin 
hyvin, että välillä tuli tunne ihan oikeasta tilanteesta. Nämä harjoitukset 
olivat kaikkien osanottajien mielestä tarpeellisia ja erittäin kätevä tapa 
oppia ensiaputaitoja, koska saimme ”uhreilta” myös vinkkejä toimintaan, jos 
tuli tenkkapoo. 
 

Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin onnistunut ja tunnelma koko ajan 
mukavan leppoisa. Martin ja Paulan tosielämästä kertovat esimerkit 
kevensivät aihetta ja auttavat jatkossakin muistamaan monta tärkeää 
asiaa. Itselle kurssi antoi varmuutta toimia tilanteissa, joissa apua tarvitaan. 
Pitää muistaa myös, että asiat tulee tehdä rauhallisesti turhaa hätiköintiä 
vältellen.  
 

Ja, jotta päivä olisi täydellinen, on muistettava pirtin ihanat emännät, jotka 
loihtivat meille makoisat tulokahvit lisukkeineen, lounaaksi maittavan 
kanakeiton jälkiruokineen ja vielä päiväkahvit herkullisine kakkuineen ja 
pullineen. Kiitos! 
 

Aino-Liisa Kerkkänen 

 
Villiinny luonnosta – tapahtuma 20.5.2017 

 

Taivaltajien lapsitoiminnan järjestämänä vietimme Suomen luonnonpäivän 
tapahtumaa Taivalpirtillä 20.5 2017 koko perheen voimin PopUp -laavu-
ravintolan merkeissä.  
 

”Vedetään nuottaa, saadaan kalaa 
kissalle kiisket, koiralle kuoret 
suuret kalat myödään 
pienet kalat syödään 
Kups` kalat konttiin 
ja kaadutaan! ” 
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Kalastamaan emme kuitenkaan ryhtyneet. Pihakeittiössä valmistettiin lohi- 
ja kasviskeittoa ja jälkiruuaksi lettuja sekä pannukahvia. Alkuperäisessä 
menussa oli tarjolla tikkupullia, mutta metsäpalovaroitus ja lähistöllä 
riehuva metsäpalo muuttivat suunnitelmat. Lettumenekistä päätellen tämä 
ei haitannut ollenkaan. Oi kuinka lämpöinen keitto ja letut maistuivatkaan.  
 

Herkuttelun lisäksi lapsille oli valmiita Muumi -teemaisia rasteja, joita he 
kävivät läpi yhdessä perheen kanssa. Rasteilla Hemuli opasti 
luonnontuntemusta, Nipsu neuvoi retkiruoka asioissa ja Muumimamma 
luonnontuntemusta. Osa innostui pelaamaan mölkkyä ja heittämään tikkaa. 
Mukana matkassa oli luupit, ja lapset löysivät mm. leppäkertun 
tutkittavaksi. 

 
Niiskuneidille etsittiin värejä 
helmiin värilappujen avus-
tuksella. Tarkkasilmäiset lapset 
löysivät kaikki värit kuivasta 
maastosta. Taivalpirtin piha-
piirissä lapset keksivät paljon 
"omaa kivaa", kuten tasa-
painoilua kivillä ja puun-
rungoilla. 
     

Tapahtumaan osallistui noin 40 
reipasta lasta ja aikuista. 
 

”Lättyjä, lättyjä pöytään vaan, 

mansikkahillolla! 

Lättyjä, lättyjä pöytään vaan,  

me syömme ne innolla! "  
 

Kiitos kaikille osallistujille muka-
vasta kevätpäivästä! Ruuti Ru-
kanen lupaa syödä jatkossakin 
koelätyt! 
 

Terveisin Taivaltajien lapsi-
toimintaryhmä ja koko Taival-
tajien väki 
 
Villiintyneet kokit Kirsi Lammi ja 
Heidi Savolainen. 
 

Teksti ja kuva: Riitta Pauhu-Pohjalainen 
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48. Pirkan hölkkä 1.10.2017 
 
Vielä ehdit ilmoittautua talkoolaiseksi! Mieti minkälaisiin tehtäviin haluaisit 
Hölkän talkoissa osallistua ja ota yhteyttä Anna-Maijaan, anna-maija.rae 
(at) pp.inet.fi tai 040 583 2733.  
 

Tervetuloa Talkoohölkkään  

sunnuntaina 8.10.2017 
 

Sunnuntaina 8.10. lähtee linja-auto Tampereen linja-autoasemalta kohti 
Valkeakoskea kello 9.00. Matkalla bussi ottaa kyytiin lisää osanottajia 
(vanhalla) Lempääläntiellä, Prisman vieressä olevalta bussipysäkiltä. 
Bussissa on mukana lista kaikista etukäteen ilmoittautuneista talkoo-
hölkkääjistä, joten toivomme Sinun kertovan, tuletko lähtöpaikalle omalla 
kuljetuksella vai tällä yhteisellä bussilla. Matkaan kannattaa varata mukaan 
oma juomapullo, johon saa sitten huoltopisteillä täydennystä. 
 
Ei-talkoolaisilta kerätään linja-autokuljetuksen hinta, 5 euroa, bussissa. 
 
Valkeakoskella lähtöpaikkana on Tehtaankentän Tervasaaren puoleinen 
portti. Matkaan lähdetään omaan tahtiin bussin saavuttua noin kello 9.45. 
Omalla autolla tulevien kannattaa olla paikalla jo kello 9.30, mikäli bussi 
sattuu tulemaan etuajassa paikalla. Näin et myöhästy muiden lähdöstä.  
 
Lähtöpaikalta löytyy reittiasiantuntijamme, joka kertoo informaatiota reitistä 
niille, joille reitti on entuudestaan outo. Reitti on merkitty sinisin nauhoin. 
Ensimmäinen huoltopiste sijaitsee Rutajärvellä ja toinen Taivalpirtillä. 
 
Talkoohölkkä järjestetään ns. omaehtoisena metsäretkenä; siinä ei ole 
jälkipartiota turvaamassa mahdollisia keskeytyksiä. Otathan puhelimen 
mukaasi taipaleelle, siitä saattaa olla hyötyä. 

 
Talkoohölkän vastaavat: 
 

Heikki Toivainen, Rutajärvi  puh. 040 582 0474 
Raimo Raevaara, Taivalpirtti  puh. 040 837 6269 
 

Ilmoittautumiset  
Pirkan Kierros puh. 050 408 5111 tai toimisto(at)pirkankierros.fi 
 
Talkooterveisin 
Pirkan Hölkän järjestelytoimikunta 
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Tervetuloa Muumien syysseikkailupäivään! 
 

Aika: sunnuntai 15.10.2017 kello 10-14 
Paikka: Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

 
Muumit ja Suomen Latu ovat tehneet yhteistyötä jo 60 vuotta! 

 
Juhlan kunniaksi kutsumme Syysseikkailuun lapsiperheet, jotka haluavat 
tutustua luontoon Muumien tarinoiden innoittamana. Tapahtuma on avoin 
kaikille, joten isovanhemmat, kummit ja tuttavaperheetkin ovat tervetulleita. 
 

Tapahtuma järjestetään säällä̈ kuin säällä̈. Huonoa säätä̈ ei olekaan, on 
vain vääriä̈ varusteita! Pue päälle säänmukaiset vaatteet. Jalkineiksi 
suosittelemme kumisaappaita, sillä metsässä voi olla hyvinkin kosteaa. 
 

Tapahtuman aikana liikutaan ai-van Pirtin välittömässä läheisyydessä. 
Ohjelmassa on hauskoja Muumi-aiheisia leikkejä ja ympäröivään luontoon 
tutustumista Hemulimaiseen tyyliin. 
 

Ota mukaan myös retkieväät! Pirtin nuotiopaikalla voi syödä eväitä ja 
paistella vaikka makkaraa. Pirtiltä löytyy istuinalustoja sekä makkaratikkuja 
käyttöönne. 
 
 
 

Tervetuloa tapahtumaan! 
 

Retkeilykouluohjaajat  
Heidi, Elina, Kirsi,  Riitta ja ret-
keilykoira Ruuti sekä koko 
Taivaltajien ja Muumilaakson 
väki 

 
Maailmassa ei ole koskaan 

järjestystä. Eilen oli liian kuuma 
ja nyt on liian märkää.  

-Hemuli- 
 
 

Nipsu älä vingu!  
Riittää, kun tuuli vinkuu.  

-Pikku Myy- 
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Tunturikerho Kolbma kutsuu yhteisiin tapahtumiin 
 

13.-15.10. Polkujen tamppausta Kintulammin retkeilyalueella, 

Keltolammintie 47 
 

Taivaltajat, Kolbma ja SLL ovat osallistuneet aktiivisesti Kintulammin 
uuden retkeilyalueen toteuttamiseen kesän aikana. Lokakuussa uudet 
reitit ovat tampattavissa maastoon. Kutsumme kaikkia yhdistyksiä 
yhteiseen viikonloppuun Kortejärven tilalle alkaen perjantaina 13.10. 
kello 15.00.  Tamppausretkiä alueelle ympäri viikonlopun muutaman 
tunnin välein.  
 

Kortejärven kämpällä on makuupaikkoja noin 20 hengelle ja pihassa 
on tilaa telttailla. Sauna molempina iltoina. Omat ruokailut porras-
tetusti talon keittiötä tai keittimiä käyttäen.  
 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pete.makela1@gmail.com tai  
040 771 8581.  
 
 

6.11. Ensimmäinen suomalaisnaisten retki yli Grönlannin 

kello 18.30 alkaen Kerholla 
 

Jenni Nurminen hiihti ystäviensä kanssa yli Grönlannin jäätikön 
ensimmäisenä suomalaisista naisista koostuvana retkiporukkana. 
Jennin seurana matkalla oli myös vaikea diabetes. Mitä pitää ottaa 
huomioon vaikean sairauden kanssa kulkiessa? Entä miten matka 
muutoin sujui. Jenni kertoo ja näyttää kuvia.  

 
 
 

Korvatunturi Naltiotunturilta nähtynä. Kuva JohannaVälimäki 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('pete.makela1@gmail.com');
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Ensiapujaosto 
 
 

 
Kuva: Martti Mäkelä 
 

Ensiapujaosto hoiti mallikkaasti Fin-5 -suunnistuksen Sprintin päivystyksen 
12.7. Pyynikillä. Tässä odotellaan asiakkaita, joita päivän mittaan kävi 
kaikkiaan 41 apua hakemassa. 

 

Hiihtojaosto 
 

Hiihtopäivystysilta 
 

Runsaslumisen talven odotuksessa tervetuloa kaikki Taivalpirtin talvisesta 
hiihtopäivystyksestä kiinnostuneet Kerholle maanantaina 13.11.2017 
kello18.30. 
 

Mietitään päivystyksen toteutusta ensi talvena ja varataan viikonloppuja 
kalenterista.  
 
Kahvitarjoilu, tervetuloa! 
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Latupohjan kunnostustalkoot 
 

25.11.2017 kello 10.00 kokoonnutaan Hervantajärven uimarannan 
parkkipaikalle. Tarkoituksena on niittää ja vesoa Taivalpirtin latureitin 
varrelta pensaita ja heiniä. 
 

Sopiva varustus on viikate/vesuri/saha (ilmankin voi tulla), säänmukainen 
vaatetus. Omat eväät noin 4 tunnin talkooajalle. 
 

Tervetuloa toivottavat Latumestarit 
 

Pelijaosto 
 

Taivaltajien lentopallo jatkuu sisävuoroina keskiviikkona 23.09.2017 kello 
19:00 alkaen joka keskiviikko lähelle joulua, ja sitten taas tammikuusta 
toukokuun puolivälin paikkeille.  Paikka on entinen Pirkanmaan 
Ammattikoulu, nykyinen Tredu, Koivistonkylässä. 
 

Nyt on parina vuonna ollut sen verran reilusti väkeä mukana, että en kovin 
paljoa uskalla houkutella uutta väkeä mukaan.  Määrä toki vaihtelee, joskus 
joku lisää tekisi ihan hyvääkin, etukäteen ei tiedä.  Silti, jos innostusta olisi, 
kannattaa tulla katsomaan.  Pelailemme sellaista rentoa kuntolentopalloa. 
 

Ihan ilmaista tuo ei ole, syksyn kustannus tullee olemaan noin 45 euron 
hujakoilla ja kevään 50 (vuoroja on enemmän), siis nupeloa kohden.  Jos 
käy vain muutaman kerran, maksu on 7 euroa/kerta.  Kausimaksu tar-
kentuu, kun vähän näen porukan määrää. Maksellaan sitten pankin kautta 
joskus, kertoilen siitä syksyn aikana. 
 

Minulta saa tarvittaessa lisää tietoa, yhteystietoni löytyvät lehdestä.  Sähkö-
posti ja tekstiviesti tavoittavat varmemmin kuin soittelu. 
 

Seppo Raevaara 

Retkeilyjaosto 
 

22.-24.9.2017 Viikonloppuretki Isojärvelle 
 

Syksyn viikonloppuretki patikoiden ja meloen vietetään 22.-24.9. Isojärven 
kansallispuistossa. Innokkaimmat retkeilijät lähtevät matkaan perjantai-
iltana, mutta voit tulla mukaan myös vasta lauantaina, ja vaikka vain 
päiväretkellekin. Matkan teemme omilla autoilla/kimppakyydeillä, 
autopaikkoja voit kysellä vaikkapa retkeilyn sähköpostilistalla.   
 

Leiripaikkanamme on Kalalahti, minne on muutaman kilometrin matka 
pysäköintialueilta. Kanootit saa laskettua vesille esim. Nokipohjasta. 
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Patikoijat voivat kävellä paikalle Huhtalan/Kalalahdentien pysäköinti-
alueelta. www.luontoon.fi-sivustolta netistä saat lisätietoja paikasta ja 
reiteistä. Isojärven kansallispuiston patikkareitit ovat hyvin merkattuja, ja 
mikäli sinulla on jonkinlainen kartta mukanasi, on reiteillä helppo retkeillä 
omatoimisestikin. 
 

Leiriytyminen tapahtuu omissa tai vuokratuissa teltoissa. Mukaan omat 
eväät ja keitin, yöpymisvälineet, otsalamppu ja sään mukainen 
retkeilyvarustus.  
 

Lauantaina ja sunnuntaina tutustumme puistoon meloen (yhteinen retki) ja 
patikoiden (Ilkka Sillanpään vetämä retki) tai marjoja sekä sieniä poimien, 
illat vietämme leiripaikalla nuotion loimussa.  
 

Ilmoittautumiset sekä tiedustelut: Johanna Välimäki, 040-7525116, 
sähköposti valimaki.johanna(at)gmail.com 
 

Ruskaretken kuvailta 16.10.2017 
Kuvia Taivaltajien ruskaretkeltä vuodelta 2017 esitetään Kerhohuoneella 
(Kortelahdenkatu 10-12, käynti Suokadun puolelta) maanantaina 16. 
marraskuuta kello 18 alkaen. Tule tutustumaan Taivaltajiin ja retkiimme, tai 
muistelemaan retkeäsi. Kahvitarjoilu. Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 

Timo sauvoo ylävirtaan, kuva: Pasi Talvitie 
 

Vuoden retkikuvat 9.11.2017 
Kuvia Taivaltajien patikka-, melonta- ja pyöräretkiltä vuodelta 2017 
esitetään Kerhohuoneella (Kortelahdenkatu 10-12, käynti Suokadun 
puolelta) torstaina 9. marraskuuta klo 18 alkaen. Tule tutustumaan 
Taivaltajiin ja retkiimme, tai muistelemaan retkiäsi. Kahvitarjoilu.  
Tervetuloa toivottaa Retkeilyjaosto! 
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Myöhäissyksyn viikonloppuretki 

Sastamalan Ritajärvelle 

18.-19.11.2017 
Syksy tekee taas pian tuloaan. Lapissa on koettu jo ensimmäiset pakkasyöt 
ja etelässäkin yöt vilakoituvat lupaavasti ja päivän valoisa aika lyhenee 
vauhdilla.  
 

Marraskuun puolivälissä on otolliset puitteet kokea myöhäissyksyn/ 
alkutalven sysipimeät yöt ellei ensilumi ole jo ehtinyt valkaisemaan maan 
kamaraa. 
 

Myöhäissyksyn viikonloppuretki on suunnitteilla Sastamalan Ritajärven 
luonnonsuojelualueelle. Ritajärven 127 hehtaarin kokoinen luonnon-
suojelualue on perustettu keväällä 2015. Alueella on paljon monimuotoisia 
elinympäristöjä, joiden puuston rakenne on luonnontilaisen kaltaista. Alue 
on erityisen tunnettu kivikkoisuudesta ja valtavista siirtolohkareistaan. 
 

Ritajärven retkeilyreitit, pituudet laskettu lähimmiltä P-alueilta, joita on 3 kpl 
• Valkeajärvi 2,3 kilometriä 
• Ylinen Ritajärvi 4,4 kilometriä 
• Alinen Ritajärvi 4,8 kilometriä 
• Kolmen järven kierros 8,0 kilometriä 
 

Alustava ajatus on, että yöpymisleiri muodostetaan Valkeajärven ja Ylinen 
Ritajärven väliselle Kannakselle, missä on nuotiopaikka, laavu ja kuiva-
käymälä. Omat majoitteet yms. varusteet mukaan. Tarvittaessa telttoja voi 
vuokrata myös yhdistykseltä. Voit osallistua retkelle myös päiväretkenä. 
Osallistujat voivat retkeillä alueella joko yhdessä tai omaa rauhaa kaipaavat 
itsekseen.  
 

Tampereelta matkaa Ritajärvelle on noin 50 kilometriä. Matka omalla 
autolla ja voidaan sopia kimppakyytejä. Ritajärventien P-paikalta on lyhyin 
matka yöpymisleiriin. Lisätietoa Ritajärven alueesta löytyy internetistä: 
http://www.sastamalanseudulle.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/ 
http://www.sastamalanseudulle.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016-
Ritajarven-retkeilykartta.pdf 
 

Kyselyt ja ilmoittautumiset sähköpostilla:  
kimmo.kemppinen (at) outlook.com.  
 
Tarkempi aikataulu ja suunnitelma ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa 
sähköpostitse ja retkeilylistalla.   

http://www.sastamalanseudulle.fi/ritajarven-luonnonsuojelualue/
http://www.sastamalanseudulle.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016-Ritajarven-retkeilykartta.pdf
http://www.sastamalanseudulle.fi/wp-content/uploads/2016/08/2016-Ritajarven-retkeilykartta.pdf
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Hämeen latualueen toimintaa 
 

Latualueen syystapaaminen ja -kokous 7.-8.10. 
 

Latualueen syystapaaminen ja -kokous järjestetään 7.-8.10. Kangasalla 
Vahderpään leirikeskuksessa. Samalla suoritetaan talviuintikauden avaus.  
 

"Vapari" sijaitsee Längelmäveden rannalla ja toimii eri ryhmien 
kokoontumis-, koulutus-, kurssi- ja leiripaikkana ympäri vuoden. Alueelta 
löytyy majoitustilaa 24 hengelle, koneistettu keittiö astioineen, oleskelu-
/takka-/ruokailutila, luentosali (40 hengelle). Rantasaunalla on kaksi 
saunaa omilla pukuhuoneilla ja yhteisellä takkahuoneella. Reilut piha-
alueet pelikenttineen. 
 

Kokoonnumme lauantaina kello 12.00 ja lähtöhalaukset viimeistään sun-
nuntaina kello 12.00.  
 

Lauantaina tulokahvien jälkeen alueen syyskokous kello 13.00. Myöhäisellä 
lounaalla on tarjolla lihakeittoa, lisäksi leivät ja juomat, illalla sauna-
makkarat ja salaattia sekä mehua. Mahdollisille yöpyjille aamupalaa. 
 

Pihamaalta löytyy tilaa erilaisiin pihapeleihin ja katsomme sitten säätilan 
mukaan mitä puuhataan. Teemana on talviuinti, joten uidaan ja saunotaan. 
 

Kustannuksena kerätään 10 euroa/henkilö. Ilmoittautumiset ruokailujen jär-
jestämiseksi viimeistään 30.9.2017 anna-maija.rae@pp.inet.fi tai 040 583 
2733. Kerrothan ilmoittautuessasi mahdollisista ruoka-ainerajoitteista. 
 

Vahderpään vapaa-aikakeskuksen osoite:  
Vahderpääntie 84, 36200 Kangasala 
 

Järjestäjinä toimivat Kangasalan Uintiseura ja Kangasalan Latu. 
 

Tervetuloa! 
 
 

Lukekaa LIIKUTTAJAA – Suomen Ladun verkkolehteä. Sieltä löytyy Ladun 
ajankohtaisia asioita sekä Hämeen latualueen kuulumisia.  

Osoite on: https://liikuttaja.suomenlatu.fi/ . 

mailto:anna-maija.rae@pp.inet.fi
https://liikuttaja.suomenlatu.fi/
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VUOKRATTAVAT RETKEILYVÄLINEET päivitetty 20.3.2017 
  

Vuokrattava tuote (nouto ja palautus keskiviikkona)        euroa/viikko/kpl tai pari 
 

TELTAT JA LAAVUT 
Abisko Shape 3 (sopiva kahdelle aikuiselle), 1 kpl 12,00 
Vaude Arco 2h, 2 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti Alfa 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 6,00 
FJ Akka Sharpe R/S 3, tunneli, ymp. vuoden, 3 hlö, 1 kpl 8,00 
Halti hike & bike 3 kupoli, 3-vuodenajan, 1 kpl 5,00 
Halti erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 2,00 
Vihe erätoveri sadekatos 3x3 m, 1 kpl 2,00 
Vihe 4-hengen laavu, 2 kpl 2,00 
 

TALVIVARUSTEET 
Ahkio Savotta, 2 kpl 8,00 
Ahkio Koivisto 5,00 
Lumikengät TSL 227, 6 paria 6,00 
Lumikengät TSL 810, 1 pari 6,00 
Lumikengät Tubbs. 2 paria 6,00 
Lumikengät TSL206 Rando, lasten lumikengät, 2 paria 6,00 
Lumikengät Mac Kenzie, lasten lumikengät, 2 paria 6,00 
Lumikenkäsauva, teleskooppi, sommalla, 3 paria 2,00 
Retkiluistimet Oac Clider X, 2 paria 6,00 
 

RINKAT JA REPUT 
Fjällräven Kajka 65l anatomic -rinkka 8,00 
Savotta 906 85L 5,00 
Savotta 906 85L Tunturisusi 5,00 
Karrimor Jaguar GR 80 –rinkka 5,00 
Halti Andi 75 putkirinkka 4,00 
Haglöfs tight reppu L 2,00 
 

KEITTIMET 
Trangia spriipolttimella, 3 kpl 2,00 
Primus kaasukeitin, 2 kpl 2,00 
 

Vuokrattava tuote vuorokausi viikonloppu viikko 
KANOOTIT JA KAJAKIT 
Old Town 174 -intiaanikanootti 10,00 20,00 50,00 
Old Town 158 -intiaanikanootti 10,00 20,00 50,00 
Pyranha Traveller 16 -intiaanikanootti 10,00 20,00 50,00 
Prijon Taifun -koskikajakki, 2 kpl 5,00 10,00 25,00 
MX-340 -koskikajakki 5,00 10,00 25,00 
Corsika -koskikajakki 5,00 10,00 25,00 
Piruette -koskikajakki 5,00 10,00 25,00 
Hasle Explorer -meri/retkikajakki 10,00 20,00 50,00 
Miwok dak -retkikajakki 10,00 20,00 50,00 
TAHE –retkikajakki 10,00 20,00 50,00 
 

 
Aukkopeitteet, melat, kypärät ja säilytystynnyrit kuuluvat melontavarusreisiin. Melontakaluston 
vuokrausasiat tiistaisin melontailloissa kello 18.00 Kaupinojan vajalla, jossa samalla varmis-
tetaan, että vuokraajalla on edellytykset turvalliseen melontaan. Varmista ennen yhdistyksen 
retkelle lähtöä kuuluko kalusto reissun hintaan. Tiistain melontailtoina kaluston käytöstä ei 
vuokraa peritä.  
 

Vuokrausehdoista lisää seuraavalla sivulla. 
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Tampereen Taivaltajat ry:n varusteiden vuokraaja on korvausvelvollinen varusteille 
aiheutuneesta vahingosta. Varusteita ei vuokrata seuran ulkopuolisille. Vuokra käteisellä 
noudettaessa Kerhohuoneelta Kortelahdenkatu 10-12 keskiviikkoisin kello 17.00-18.30 tai puh 
03 214 5231. 

 

SILPPUSÄKKI 
 

Sähköpostitiedotus 
Tampereen Taivaltajien tiedotteiden sähköpostilistalle voi liittyä  

netin kautta sivulla taivaltajat.sporttisaitti.com. 
Muistathan ilmoittaa sähköpostiosoitteesi muutoksesta. 

 

Yhdistyksen kotisivut ja facebook 
Osoitteesta http://suomenlatu.org/tampereentaivaltajat löydät tietoa mm.  

tulevista tapahtumista ja voit lukea Tapahtumat–lehteä värillisenä. 
 

Käy tutustumassa myös facebook-sivuihimme – liity ja  
ota osaa keskusteluun… 

 

Taivalpirtin avain 
Johtokunta myöntää oikeuden Taivalpirtin jäsenavaimen lunastamiseen 

kahden vuoden jäsenyyden ja kahden jäsenavaimen haltijan suosituksen 

jälkeen. Johtokunnan hyväksymisen jälkeen avaimen voi käydä 

lunastamassa Kerholta päivystysaikaan keskiviikkoisin.  

Ota jäsenkortti mukaan.  

Tällä hetkellä avainmaksu on 50 €, joka koostuu 20 € panttimaksusta ja 

30 € käyttömaksusta. Panttimaksun saa takaisin palauttaessaan avaimen. 
 

Taivalpirtin saunan käyttö 
Saunan lämmityksessä ja saunomisessa noudatetaan ”saunaohjesääntöä” 
ja siten varmistetaan saunomisnautinnon jatkuminen tulevaisuudessakin. 

Saunamaksu 5 euroa/henkilö maksetaan seinällä olevaan saunalippaaseen 
ja samalla tehdään merkintä saunomisesta kassavihkoon. 

Saunojan on kirjoitettava koko nimensä luettavasti vihkoon. 
 

Taivaltajien historiikki 
Taivaltajien 50 –vuotishistoriikkia myydään Kerholla  

keskiviikkoisin päivystysaikaan. 
  

http://taivaltajat.sporttisaitti.com/
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Tampereen Taivaltajat ry 
Kortelahdenkatu 10-12, 33230 Tampere, puhelin 03 214 5231 

http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat,  sähköposti: taivaltajat ( at ) gmail.com  
Taivalpirtti Savontie 653, Lempäälä 

Pankkiyhteys: IBAN FI71 3636 3010 7143 43; BIC TAPIFI22, Y-tunnus: 0155642-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toimihenkilöt 
 
Puheenjohtaja Raimo Raevaara 
Majauslahdentie 6 B 6, 37500 Lempäälä.  
040 837 6269, 
raimo.raevaara ( at  ) gmail.com 
 

Varapj, rahastonhoitaja, internetsivut, 
koulutusyhdyshenkilö Matti Rahomäki 
050 572 3531, 
mattirahomaki ( at ) gmail.com 
 

Sihteeri Paula Paavilainen 
Vähkäräntie 16, 33980 Pirkkala 
040 740 0008,  
paula.m.paavilainen ( at ) gmail.com 
 

Jäsensihteeri Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 

Leikekirjan hoitaja Heikki Rinnemaa  
045 350 5101, hrinne ( at ) elisanet.fi 
 

Kiinteistötoimikunta pj Mattias 
Puronniemi 
040 577 7099, 03 222 9949 
 

Johtokunta 
 

Matti Ketola 040 730 3299 

Markku Ketonen 0400 637 345 

Marja-Liisa Lehto 040 779 6505  

Paula Paavilainen 040 740 0008 

Mattias Puronniemi 040 577 7099 

Seppo Raevaara 040 546 8773 

Matti Rahomäki 050 572 3531 

Heidi Savolainen 040 770 9874 

Ilkka Sillanpää 040 726 7022 

Hilkka Virtanen 050 329 4063 

Varaj. Terttu Kinos 0400 228 327  
Varaj. Paula Marjamäki 040 561 8152 

 
Suomen Latu ry 
www.suomenlatu.fi 
Radiokatu 20, 00240 Helsinki 
Jäsenpalvelu 044 7226 301 

Hämeen latualueen yhdyshenkilö 
Anna-Maija Rae 
040 583 2733,  
anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 

 

Jaostot 
 

EA-jaosto pj Marja-Liisa Lehto 
040 779 6505, marjaliisa.lehto ( at ) gmail.com 
 
Etsintäjaosto pj Reijo Laamanen  
050 584 0932, reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi 
 
Hiihtojaosto pj Raimo Raevaara 
040 837 6269, raimo.raevaara ( at ) gmail.com 
 
Kävelyjaosto yhteyshenkilö Erkki Lehto 
045 235 1222, lehtoerkki ( at ) gmail.com 
 
Lapset/nuoret/perheet -vastaava Heidi 
Savolainen 
040 770 9874, heidi (at ) adventureapes.fi 
 
Pelijaosto pj Seppo Raevaara 
040 546 8773, raevaara ( at ) koti.tpo.fi 
 
Pyöräilyjaosto pj Matti Rahomäki 
050 572 3531,  mattirahomaki ( at ) gmail.com 
 
Retkeilyjaosto pj Jarkko Setälä  
0400 860 427,  jakesetala50 ( at ) gmail.com  
 
Retkeilyjaosto, kalustonhoitaja Ari Ahonen 

044 555 9639, a.ahonen.fi ( at ) gmail.com 

 

Taivalpirtti 
 
 

Emäntäryhmän yhteyshenkilö Hilkka Virtanen  
050 329 4063 hilkkasini ( at ) gmail.com 
 

Taivalpirtin isännät  
Ossi Kuoppala 050 588 3084  
ossi_kuoppala ( at ) suomi24.fi 
 

Pertti Hämäläinen 050 464 7549 

 
 

Tapahtumat –lehti 
 

Päätoimittaja ja taitto Anna-Maija Rae 
Kaapelintie 528, 37600 VALKEAKOSKI 
040 583 2733, anna-maija.rae ( at ) pp.inet.fi 
 

 

Pirkan Kierros ja Pirkan Hölkkä 
050 408 5111  www.pirkankierros.fi  
Lindforsinkatu 5, 33720 Tampere  
Hervannan vapaa-aikatalo 2. krs 

http://www.suomenlatu.org/tampereentaivaltajat
mailto:taivaltajat@
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
mailto:paula.m.paavilainen@gmail.com
http://www.suomenlatu.fi/
mailto:raimo.raevaara@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('jakesetala50@mail.com');
mailto:a.ahonen@gmail.com
javascript:phoenixHandler.handleMailTo('hilkkasini@gmail.com');
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Liity Taivaltajien sähköpostilistoille 
 

Melontalista 

Melontalista on tarkoitettu kaikille melonnasta kiinnostuneille taivaltajille. Listalla on 

tarkoitus tiedottaa, kysyä ja keskustella kaikista melontaan liittyvistä asioista. 

Tapahtumat -lehti ilmestyy sen verran harvoin, että tämä lista on tärkein kanava 

melonnasta tiedottamiseen. Tällä listalla voi esimerkiksi hakea melontaseuraa omille 

retkille. Listan sähköpostiosoite on: ttmelonta@googlegroups.com. 
 

Retkeilylista 

Retkeilylista on tarkoitettu kaikille retkeilystä kiinnostuneille taivaltajille. Retkeilyjaosto 

tiedottaa listalla järjestämistään retkistä (lehdessä tiedottamisen lisäksi), mutta lista on 

tarkoitettu myös muuhun retkeilyaiheiseen tiedottamiseen ja keskusteluun. Tällä listalla 

voi esimerkiksi hakea retkiseuraa muillekin kuin taivaltajien virallisille retkille, kuten 

lumikenkäilyyn, retkiluisteluun, lintubongailuun tms. Listan sähköpostiosoite on: 

ttretkeily@googlegroups.com. 
 

Etsintäjaoston lista 

Etsintäjaostolla ei ole enää sähköpostilistaa, vaan Reijo Laamasen kautta voi liittyä siihen 

viestintään, mitä etsintäjaostolla on. Reijon puhelin on 050 584 0932 ja sähköposti, 

reijo_laamanen ( at ) kolumbus.fi 
 

Lapset/nuoret/perheet –lista 

Tällä listalla ilmoitetaan erityisesti lapsille, nuorille ja perheille suunnatusta toiminnasta. 

Listalla voi myös keskustella aiheesta sekä ehdottaa sellaista toimintaa, jota kaipaisi 

ohjelmaan, tai jota olisi valmis järjestämään.  Voit liittyä listalle ilmoittamalla yhteys-

tietosi: https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/ 

 

Listoille kirjoittaminen 

Kaikki listat ovat suljettuja listoja, mikä tarkoittaa, että listalle voi lähettää postia vain 

listan jäsen. Kaikki listan jäsenet voivat postia lähettää. Jos listalle lähetettyyn viestiin 

vastaa, niin myös vastaus menee kaikille muille, ellei vastaanottajaa vaihda toiseksi. 
 

Liittyminen 

Mikäli haluat liittyä melontalistalle ja retkeilylistalle tai molempiin, lähetä sähköpostia 

Johannalle: valimaki.johanna@gmail.com. Etsintälistalle voi liittyä Johannan lisäksi myös 

Reijolle vikunja49@gmail.com ja taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com –listalle voit 

liittyä jättämällä yhteystietosi https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/ 

jaostot/lapsitoiminta/ 

 

  

mailto:ttmelonta@googlegroups.com
mailto:ttretkeily@googlegroups.com
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/jaostot/lapsitoiminta/
mailto:valimaki.johanna@gmail.com
mailto:vikunja49@gmail.com
mailto:taivaltajat-lapsitominta@sporttisaitti.com
https://taivaltajat-sporttisaitti-com.directo.fi/
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